
 

POROZUMIENIE 
 

O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE OCHRONY PRYWATNOŚCI  

I DANYCH OSOBOWYCH 

zawarte dnia 11 kwietnia 2017 r., w Józefowie, pomiędzy: 

 

 

Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  
 

 

Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej Szefem Obrony Cywilnej Kraju  
 

 

Rektorem-Komendantem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej  

 

Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa 

Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

WSTĘP 
 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - dr Edyta Bielak – Jomaa, 
 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Szef Obrony Cywilnej Kraju - 
nadbrygadier Leszek Suski  
 
oraz Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej –  
st. bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP   
 
i Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa 
Tuliszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego- 
 bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski, 
 

zwani dalej „Stronami” 

─ kierując się wolą nawiązania współpracy w celu zwiększenia poziomu wiedzy  

z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności, 

─ opierając się na wspólnym pojmowaniu zadań w dziedzinie edukacji prawnej  

w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych, 

─ dążąc do wymiany doświadczeń w obszarach związanych z zapewnieniem 

skutecznej ochrony danych osobowych, 

uzgodnili, co następuje: 

 

Artykuł 1 

Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych 

osobowych i w tym zakresie będą wzajemnie świadczyć pomoc w ramach realizacji 

swoich zadań określonych przepisami prawa. 

 

Artykuł 2 

Ustala się następujące obszary współpracy w przedmiocie ochrony danych osobowych  

i ochrony prywatności:  

1) działalność naukowo-badawcza; 

2) działalność edukacyjna i szkoleniowa; 

3) działalność promocyjna; 

4) działalność wydawnicza; 

5) działalność organizacyjna; 



6) wykonywania obowiązków przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

Artykuł 3 

1. Współpraca obejmuje wspólne przedsięwzięcia we wskazanych w art. 2 obszarach 

współpracy, w zakresie tematycznym dotyczącym ochrony prywatności, danych 

osobowych i innych tajemnic prawnie chronionych.  

2. Współpraca polega na:  

1) w obszarze działalności naukowo-badawczej:  

a) prowadzeniu monitoringu krajowych i zagranicznych rozwiązań 

innowacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności       

w systemach informatycznych użytkowanych przez Państwową Straż 

Pożarną,  

b) wspólnej realizacji projektów zewnętrznych (krajowych i unijnych) w obszarze 

ochrony danych osobowych w Państwowej Straży Pożarnej, 

c) współorganizowaniu seminariów, sympozjów i konferencji naukowych, 

d) współorganizowaniu praktyk studenckich i studiów podyplomowych oraz 

zapewnieniu Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych 

możliwości wglądu i konsultacji treści programów nauczanych przedmiotów  

z zakresu prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;  

2) w obszarze działalności edukacyjnej i szkoleniowej:  

a) organizowaniu kursów o charakterze organizacyjnym i zarządczym,  

b) podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji funkcjonariuszy i pracowników 

cywilnych Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników Stron poprzez 

organizację szkoleń, warsztatów i innych form współpracy edukacyjnej, 

stosownie do potrzeb, 

c) podejmowaniu wspólnych działań edukacyjnych skierowanych do dzieci  

i młodzieży w zakresie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych, 

d) podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa danych 

osobowych w cyberprzestrzeni i w Internecie, w szczególności ochrony przed 

kradzieżą tożsamości, 

e)  upowszechnianiu wiedzy na temat odpowiedzialności karnej za naruszenie 

ochrony danych osobowych; 

3) w obszarze działalności promocyjnej:  

a) propagowaniu roli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  

oraz przepisów o ochronie danych osobowych w realizacji zadań 

powierzonych Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony 



przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony 

cywilnej,  

b) propagowaniu roli Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej  

- Szefa Obrony Cywilnej Kraju, jako centralnego organu administracji 

rządowej, realizującego zadania w obszarze ochrony przeciwpożarowej, 

zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, 

c) propagowaniu roli Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, jako uczelni publicznej 

służb państwowych, zajmującej się działalnością naukowo-badawczą  

i edukacyjną w zakresie kształcenia kadr oficerskich Państwowej Straży 

Pożarnej, która pełni wiodącą rolę wśród szkół Państwowej Straży Pożarnej, 

poprzez szeroką ofertę studiów, kursów dokształcających i studiów 

podyplomowych, skierowaną do funkcjonariuszy Państwowej Straży 

Pożarnej i innych służb państwowych, 

d) propagowaniu roli Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony 

Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut 

Badawczy, jako placówki zajmującej się działalnością naukowo-badawczą, 

certyfikacją i dopuszczeniem wyrobów stosowanych w ochronie 

przeciwpożarowej oraz działalnością szkoleniową z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej; 

4) w obszarze działalności wydawniczej:  

a) wspólnym wydawaniu monografii i materiałów konferencyjnych dotyczących 

ochrony danych osobowych w obszarze ochrony przeciwpożarowej, 

zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, 

b) umożliwianiu Stronom zamieszczania własnych materiałów w publikacjach 

wydawanych przez pozostałe Strony;  

5) w obszarze działalności organizacyjnej:  

a) powoływaniu wspólnych zespołów zadaniowych, 

b) wzajemnej wymianie informacji i pomocy eksperckiej w zakresie 

tematycznym określonym w Porozumieniu, w szczególności w odniesieniu  

do prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych czynności kontrolnych związanych z bezpieczeństwem danych 

osobowych w cyberprzestrzeni i w Internecie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artykuł 4 

Strony będą wymieniać materiały o charakterze analitycznym i informacyjnym, w tym 

wytworzone opinie prawne oraz inne informacje będące przedmiotem analiz w zakresie 

określonym w art. 3 ust. 1, z zachowaniem tajemnic prawnie chronionych. 

 

Artykuł 5 

1. Nadzór nad realizacją postanowień Porozumienia powierzono:  

1) Panu Pawłowi Makowskiemu, Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji 

Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych;  

2) Panu st. bryg. Markowi Jasińskiemu, Zastępcy Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej;  

3) Panu bryg. dr hab. inż. Jerzemu Gałaj, Prorektorowi ds. Naukowo-

Dydaktycznych i Studenckich Szkoły Głównej Służby Pożarniczej;  

4) Panu st. bryg. Krzysztofowi Biskupowi, Zastępcy Dyrektora Centrum Naukowo-

Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy 

Instytut Badawczy. 

2. Strony będą się wzajemnie informować w formie pisemnej o zmianie osób 

wskazanych w ust. 1. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do Porozumienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artykuł 6 

1. Porozumienie wchodzi w życie w dniu podpisania.  

2. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.  

3. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Porozumienia z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W razie wypowiedzenia Porozumienia 

podjęte działania będą kontynuowane aż do ich zakończenia, zgodnie z warunkami 

uzgodnionymi uprzednio przez umawiające się Strony. 

4. Porozumienie zostało sporządzone w czterech egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

Generalny Inspektor  

Ochrony Danych Osobowych 

dr Edyta Bielak-Jomaa     …………………………………… 

 

Komendant Główny  

Państwowej Straży Pożarnej  

Szef Obrony Cywilnej Kraju 

nadbryg. Leszek Suski            …………………………………… 

 

Komendant-Rektor  

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

st. bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP  …………………………………… 

 

Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego   

Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa  

Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy 

bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski    ………..…………………………… 

 


